Cena

Sokolovská 215, Praha-Vysočany
zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

16. dubna 2020, 9.00 - 15.00

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Obsah kurzu
•

•

•

•

•

•

•

Princip nejlepšího zájmu dítěte v legislativě
o Úvod do problematiky, zakotvení principu v Úmluvě o právech dítěte a jeho projevy v
občanském zákoníku, zákonu o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních před
pisech
o Participační práva dítěte
Svéprávnost nezletilého dítěte obecně
o Ustanovení občanského zákoníku věnující se právní osobnosti a svéprávnosti fyzické
osoby
o Obecné předpoklady určení platnosti právního jednání
o Právní úprava zastoupení, zejména zákonného
o Rozumová a volní vyspělost a věk dítěte jako předpoklady nabývání svéprávnosti
Právní jednání dítěte v majetkové oblasti
o Výčet právních jednání, k nimž není nezletilé dítě absolutně způsobilé
o Právní jednání v dispozici nezletilého dítěte - typové příklady určení právních jednání, k
nimž dítě může být svéprávné
o Poměr předmětu právního jednání k celkovému rozsahu jmění dítěte
o Povinnosti zástupce při správě jmění dítěte a práva dítěte při správě jmění jinou osobou možnosti projevu nesouhlasu dítěte s majetkovou dispozicí
Dítě a zdravotnictví
o Dovolenost zásahů do tělesné integrity dítěte
o Možnost dítěte vyjádřit se k zásahům do tělesné integrity, případy nutného souhlasu
dítěte se zdravotním zákrokem, či léčbou
o Rozhodná hranice věku 14 let v občanském zákoníku, návrhy novel
o Povinnosti zdravotnického zařízení a lékaře
o Postup v situacích, kdy dítě není schopno projevit souhlas
o Souhlas se zákrokem či léčbou za dítě - zákonný zástupce a soud
Očkování
o Dítě a pracovní právo
o Analýza ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku ke svéprávnosti nezletilého
dítěte jako zaměstnance či zaměstnavatele, exkurz do zákona o zaměstnanosti
o Výjimky pro děti školou povinné, resp. ve věku do 15 let
Exkurz - Dítě jako subjekt rodinněprávního poměru
o Dítě jako osoba s právy i povinnostmi vůči rodičům
o Právo dítěte na péči vs. povinnost dítěte strpět péči?
o Nesouhlas dítěte s metodami péče a širší výchovy
o Právo dítěte na styk vs. povinnost dítěte strpět styk s rodičem?
Procesní aspekty
o Dítě jako účastník soudního nebo správního řízení
o Procesní způsobilost v odvislosti od svéprávnosti
o Možnost trvání na zastoupení dítěte v oblasti, v níž je svéprávné
o Komplikovaný charakter procesních úkonů
o Názor dítěte v řízení

Lektor kurzu
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu a lektor na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity se čtrnáctiletou praxí v oblasti vzdělávání
úředníků, autor řady odborných českých a zahraničních publikací,
autor učebnice rodinného práva a komentářů k občanskému
zákoníku, občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a zákonu o
zvláštních řízeních soudních, člen Světové organizace pro rodinné
právo
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